
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA 

 
Nositelj izrade izvješća: Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

Zagreb, 11. prosinca 2021.  
 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Nacrt izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

 

U obrazloženom mišljenju od 2. srpnja 2020. Europska komisija 
uputila je primjedbe Republici Hrvatskoj na ograničenu fleksibilnost 
Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika kod 
ugovaranja nagrade za rad odvjetnika zahtijevajući da se omogući 
veća sloboda ugovaranja.  

Slijedom navedenog, izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova 
za radi odvjetnika predlažu se radi otklanjanja primjedbi Europske 
komisije i povećanja fleksibilnosti Tarife o nagradama i naknadi 
troškova za rad odvjetnika u odnosu na slobodu ugovaranja nagrade 
za rad odvjetnika.  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.hok-cba.hr/hr/savjetovanje-s-javnoscu  

Savjetovanje s javnošću otvoreno: 21. listopada 2021.  

 

Dan završetka savjetovanja s javnošću: 21. studenog 2021.  

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Zaprimljeno je pet prijedloga dopuna Tarife o nagradama i naknadi 
troškova za rad odvjetnika 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

Analiza prihvaćenih i neprihvaćenih prijedloga s obrazloženjem 
razloga za prihvaćanje i neprihvaćanje je u tablici u nastavku. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  

 

- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova. 

 

 

 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

http://www.hok-cba.hr/hr/savjetovanje-s-javnoscu


Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i 
prezime 

pojedinca, 
naziv 

organizacije) 

Članak ili drugi 
dio nacrta na 
koji se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili 
mišljenja 

(prihvaćanje/neprihv
aćanje s  

obrazloženjem)  

 

1. 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

Tbr. 2. Tarife o 
nagradama i 
naknadi troškova 
za rad odvjetnika 

 

Sukladno tumačenju UO HOK od 16. ožujka 
2017. bilo bi svrsishodno u Tbr. 2. dodati novu 
točku 3. na način da navedeni Tbr. 2. točka 3. 
glasi: 

Sastav prijedloga za opoziv uvjetne osude…50 
bodova. 

 

Prijedlog je prihvaćen 
jer je sukladan 
autentičnom 
tumačenju UO HOK.  

 

2. 

 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

Tbr. 4. točka 1. 
Tarife o 
nagradama i 
naknadi troškova 
za rad odvjetnika 

 

Sukladno tumačenju UO HOK od 10. srpnja 
2020. bilo bi svrsishodno u Tbr. 4. točki 1. dodati 
radnju zastupanja na sjednici vijeća na kojoj se 
odlučuje o određivanju, produljenju ili ukidanju 
istražnog zatvora pa bi Tbr. 4. točka 1. glasio: 

”1. Obrana optuženog, obrana optužene pravne 
osobe, zastupanje privatnog tužitelja i 
oštećenog kao tužitelja na dokaznom ročištu 
koje se održava pred sucem istrage, na sjednici 
pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, 
te na raspravi pred sudovima ili sucem za 
prekršaje, zastupanje na ročištima kod suca 
izvršenja kazne, zastupanje na sjednici vijeća 
na kojoj se nakon podnošenja optužnice 
odlučuje o određivanju, produljenju ili 
ukidanju istražnog zatvora, za prvi sat svakog 
dana rasprave: 

- za kaznena djela za koja je predviđena 
novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora 100 
bodova 

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna 
do 5 godina zatvora 200 bodova 

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna 
do 10 godina zatvora 300 bodova 

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna 
preko 10 godina zatvora 400 bodova 

- za obranu pred sucem za prekršaje 50 bodova 

- za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz 
izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može 
izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili 
upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje 
prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći 
kazna oduzimanja imovinske koristi nastala 
izvršenjem ili prekršajnog djela - odvjetniku 
pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., u zavisnosti od 
vrijednosti oduzetog predmeta odnosno 
imovinske koristi. 

- za obranu pravne osobe u kaznenom ili 
prekršajnom postupku protiv pravnih osoba, 

 

Prijedlog je prihvaćen 
jer je sukladan 
autentičnom 
tumačenju UO HOK. 



prema visini predviđene kazne za odgovornu 
osobu u toj pravnoj osobi. 

- kada odvjetnika u kaznenom postupku za 
predstavnika pravne osobe postavi sud, pripada 
mu nagrada od 100 bodova za svaki dan 
rasprave, a ako ga postavi pravna osoba ima 
pravo na nagradu prema odredbi alineje 7 ovog 
tarifnog broja. 

Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki 
sljedeći započeti sat odvjetniku pripada naknada 
od 50 bodova. 

 

 

3. 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

Tbr. 5. točka 1. 
Tarife o 
nagradama i 
naknadi troškova 
za rad odvjetnika 

 

 

Sukladno tumačenju UO HOK od 1. listopada 
2016. bilo bi svrsishodno u Tbr. 5. točka 1. 
dodati radnju sastava žalbe na rješenje suca 
istrage odbijanju prijedloga oštećenika kao 
tužitelja za provođenje dokaznih radnji ili istrage 
pa bi navedeni Tbr. glasio: 

1. Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog 
tužitelja, oštećenog kao tužitelja, žalbu na 
rješenje kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje 
iz spisa nezakonitih dokaza, žalbu na rješenje 
suca istrage o odbijanju prijedloga 
oštećenog kao tužitelja za provođenje 
dokaznih radnji ili istrage, žalbu na rješenja o 
upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, te za 
žalbu protiv odluke o primjeni odgojno popravnih 
mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju 
u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada 
ista nagrada kao po Tbr. 4., uvećana za 50%. 

 

 

Prijedlog je prihvaćen 
jer je sukladan 
autentičnom 
tumačenju UO HOK. 

 

4. 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

Tbr. 10. Tarife o 
nagradama i 
naknadi troškova 
za rad odvjetnika 

 

 
Sukladno tumačenju UO HOK od 8. veljače 
2020. bilo bi svrsishodno dopuniti Tbr. 10 na 
način da se propiše nagrada za sastav 
prijedloga za dopuštenje revizije i za sastav 
odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije, na 
način, kako slijedi: 

 
”1.  Za sastavljanje redovnih pravnih 
lijekova protiv presude, odvjetniku pripada 
nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6. s povećanjem od 
25%. 
 
2.  Za sastavljanje redovnih pravnih 
lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u 
parnicama iz Tbr. 7. t. 2. odvjetniku pripada 
jednokratna nagrada u visini od 60 bodova. 
 
3.  Za sastavljanje redovnih pravnih 
lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u 
parnicama iz Tbr. 7. t. 8. odvjetniku pripada 
jednokratna nagrada u visini od 30 bodova. 
 

 

Prijedlog je prihvaćen 
jer je sukladan 
autentičnom 
tumačenju UO HOK. 



4.  Za sastavljanje odgovora na žalbu, 
odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije 
i odgovora na reviziju - nagrada po Tbr. 7. t. 1., 
3. i 6. 
Za sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora 
na prijedlog za dopuštenje revizije i 
odgovora na reviziju u predmetima iz Tbr. 7. t. 
2. i t. 8. - nagrada od 30 bodova. 
 
5.  Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, 
odvjetniku pripada 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 
3. i 6. 
 
6.  Za sastavljanje prijedloga za 
dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih 
lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. t. 
1, 3. i 6., s povećanjem od 50%. 
Za sastavljanje prijedloga za dopuštenje 
revizije i izvanrednih pravnih lijekova u 
predmetima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. ove Tarife 
odvjetniku pripada nagrada u visini od 80 
bodova. 
 
7.  Za odgovore na izvanredne pravne 
lijekove, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 
1., 3. i 6., odnosno nagrada po Tbr. 5. st. 2.” 
 

 

5. 

 

Mario 
Janković, 
odvjetnik u 
Zagrebu 

 

 

Tbr. 11. Tarife o 
nagradama i 
naknadi troškova 
za rad odvjetnika 

 

Sukladno tumačenju UO HOK od 13. veljače 
2021. bilo bi svrsishodno dopuniti Tbr. 11 na 
način da se propiše nagrada za popunjavanje 
elektronskog obrasca prijedloga za ovrhu, na 
način, kako slijedi: 

 
1. Prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, 
prijedlozi za protuovrhu, prijedlozi za osiguranje, 
prijedlozi za izdavanje privremenih i prethodnih 
mjera, prigovori protiv navedenih prijedloga, te 
odgovori na prigovore - nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 
3. i 6. 
 
2. Ovršni postupak u postupcima iz Tbr. 7. t. 2. - 
jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u 
visini od 80 bodova.  
 
Za sastav prijedloga za izdavanje rješenja o 
ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 
popunjavanjem elektronskog obrasca: 
 

- ako je vrijednost glavne tražbine od 
1.000,01 kn – 5.000,00 kn – 50 % 
nagrade iz Tbr. 7. t. 1.,  

- ako je vrijednost glavne tražbine veća 
od 5.000,00 kn – nagrada iz Tbr. 7. t. 
1. 

 
Za sastav prijedloga za izdavanje rješenja ovrsi 
na temelju vjerodostojne isprave popunjavanjem 

 

Prijedlog povučen.  



elektronskog obrasca u postupcima iz Tbr. 7. 
toč. 8.: 
 
- ako je vrijednost glavne tražbine do 250,00 kn 
nagrada u visini od 15% nagrade iz Tbr. 7. toč. 
1., 
- ako je vrijednost glavne tražbine od 250,01 do 
1.000,00 kn nagrada u visini 30% nagrade iz 
Tbr. 7. toč. 1. 
 
3. Sastav prijedloga za prokaznu izjavu i 
prokazni popis imovine - 50% nagrade iz Tbr. 7. 
t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova. 
 
4. Sastav prijedloga za odgodu ovrhe - 50% 
nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 
bodova 
 
5. Sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog 
i ovršnog rješenja o ovrsi banci (izvansudska 
ovrha) ili sudu (sudska ovrha), odnosno drugim 
sudionicima u provođenju ovrhe, te sastav 
pritužbe ovršenika - 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 
3. i 6., ali ne više od 500 bodova 
 
6. Sastav zahtjeva za naplatu temeljem 
zadužnice - 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., 
ali ne više od 500 bodova 
 
7. Sastav dražbenih uvjeta - nagrada iz Tbr. 7. t. 
1. 
 
8. Sastav ostalih podnesaka u ovršnom 
postupku ili postupku osiguranja - 25% nagrade 
iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 250 bodova 
 

 


